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Dag 1: 19 oktober 
04:00 ‘s ochtends opstaan om naar Schiphol te gaan. 04:15 vertrokken en om 04:50 troffen we elkaar bij het 
meeting point op Schiphol. Even een ongewoon ontbijt genuttigd. En weg waren we om een uur of 7. Een 
uurtje later kwamen we aan op Londen om over te stappen op de vlucht naar India. Een hoop flauwe grappen 
en films later kwamen we aan in India. De locale tijd was 2 uur ’s nachts. We werden met geregeld vervoer 
naar Jahwahr gebracht door Mumbai, deze voor ons zo nieuwe 
en vreemde stad. 
 
Dag 2: 20 oktober 
Rond een uur of 6/7 werden we gewekt en om 8 uur hadden we 
colours, maar niemand wist echt hoe we dit moesten doen. Dus 
na wat gestuntel was het al snel voorbij hierna was het tijd voor 
ontbijt. Het zag er wat anders uit maar was zeer goed te doen. 
Na het ontbijt werden we verzameld om in groepen verdeeld te 
worden. Ook kregen we wat info over de plannen van de dag. 
We gingen eerst met drie 10-mans kano’s varen. Na wat prutsen 
en corrigeren wisten we redelijk vooruit te komen. We deden nog 
een wedstrijdje en gingen terug naar de wal. Nadat we de boten 
hadden opgeruimd, kregen we instructies over hoe de zeilboten werken waarmee we zouden varen. Toen de 
uitleg voorbij was, mochten we een verfrissende duik nemen in het zwembad, daarna zouden we gaan 
lunchen. Na de lunch gingen we zeilen met de J 234’s, dit is een zeilboot waarmee langere afstand races 
werden gevaren en heeft een ruim met simpele inrichting. Dit was heerlijk zeilen en om een uurtje of vier 
was het uit met de cruise en werden we teruggebracht . We kregen ruim de tijd om op te frissen en na een 
tijdje was het tijd voor het avondeten. Hier achteraan kregen we een film te zien over het Indiase zeekadetkorps 
en over een parade, die er was gehouden. Hierna was het vrij invullen en slapen. 

 
Dag 3: 21 oktober 
We werden ‘s morgens weer lekker vroeg gewekt en hadden tot 
een uurtje of 8 om onszelf weer voor de dag klaar te maken. Om 
8 uur hadden we colours en daarna ontbijt. Na het ontbijt was het 
tijd voor wat roeien. Maar eerst moesten we de boten te water 
tillen en dit bleek geen gemakkelijke klus omdat je geen goede 
plekken hebt om vast te pakken. Dus na flink wat getil waren we 
klaar om te gaan roeien. Na een tijdje roeien ging één van de 
Zweedse meiden de commando’s geven en weer wat later gaf ik 
er een gooi aan. Na het roeien mochten we weer een verfrissende 
duik nemen in het zwembad. Hierna was het weer tijd voor de 
lunch. Na weer een goede maaltijd moesten we ons omkleden in 

uniform want we gingen een bezoek brengen aan het vliegdekschip van de Indiaanse marine de INS Viraat 
(INS = Indian Navy Ship), dit is het vlaggenschip van de Indiase 
marine. Het is meer dan 50 jaar oud en was voorheen in dienst 
bij de Engelse marine en voer toen onder de naam de HMS 
Hermes. Na een rondleiding door het schip aten en dronken we 
wat op het achterdek van het vlaggenschip met de officieren en 
de kapitein van het schip. Na vertrek van het schip namen we 
nog een kijkje in het museum van de marinebasis en haven 
genaamd Heritage Hall. Toen was het weer zo’n beetje tijd om 
terug te gaan voor het avondeten. Na het avondeten kregen we 
een presentatie van de Zweedse en Canadese kadetten en 
hierna was het weer over met de dag. 
 
 



Dag 4: 22 oktober 
We werden weer om 7 uur gewekt en hadden om 8 uur colours met daaropvolgend ontbijt. Na het ontbijt 
gingen we weer even met de 10-mans kano’s op pad. Na wat kanoën moesten we een goede plek op het 
water vinden voor een demo van de Indiase kustwacht waarbij ze lieten zien hoe ze met een helikopter een 
drenkeling uit het water halen. Een maal terug ging ik met Tim 
van de Amerikaanse delegatie zeilen in een 420 zeilboot. Toen 
het middaguur weer naderde moesten we ons weer opfrissen 
voor de lunch. Na de lunch gingen we shoppen in een van de 
winkelstraten van Mumbai. Na wat winkelen was de tijd om en 
gingen we terug voor het avondeten. Daarna gaven Engeland, 
Nederland en Amerika hun presentatie. Daarna was de dag 
weer voorbij. 
 
Dag 5: 23 oktober 
We werden weer om de zelfde tijd wakker gemaakt en om 8 uur 
hadden we colours. Het leuke was dit keer wel dat ik het in de 
houding zetten deed en dit deed ik natuurlijk in het Nederlands. 
Daarna was het weer ontbijttijd. Na het ontbijt gingen we met de groep bepalen wie wat ging doen in de 
regatta. Ik zou gaan roeien, kanoën en twee onderdelen zwemmen. Dus dit zijn we gaan trainen, eerst het 
kanoën daarna het zwemmen. Hierna was het tijd voor de lunch. Na de lunch gingen we weer shoppen maar 
dit keer gingen we eerst naar een goede souvenirwinkel. Daarna gingen we weer de winkelstraat in maar dit 
keer was het wat leuker omdat we door hadden hoe het allemaal werkte. Daarna was het tijd om terug te 
gaan voor het avondeten. Dit keer hadden we een mooi aangekleed diner met de afgevaardigden naar de 
I.S.C.A.-conferentie. 
 

Dag 6: 24 oktober 
We werden rond de normale tijd gewekt en hadden weer colours 
en ontbijt. Daarna was het weer klaarmaken voor het oefenen 
voor de regatta. Ik ging dit keer mee met de officieren op een 
van de reddingboten. Ik heb tijdens het varen wat leuke foto’s 
kunnen maken. Nadat alle boten weer aan wal waren, mochten 
we een duik nemen in het zwembad. Niet lang daarna was het 
tijd voor de lunch. Toen gingen we ons omkleden en de toerist 
uithangen. We gingen met de bus sightseeën. Hierbij zijn we 
langs de gateway of India gereden, het Mumbai treinstation en 
zijn we gestopt bij Ghandi’s huis. En ik kan nu zeggen dat ik naar 
de wc ben geweest in Ghandi’s huis. Toen we terug kwamen 
was het tijd voor de traditionele avond. Bijna iedereen van de 

exchange was gekleed in de traditionele kleding. We kregen aan het begin van de avond een show waarbij 
alleen kadetten de traditionele dansen aan ons demonstreerden. 
Daarna was het eten en was de dag voorbij. 
 
Dag 7: 25 oktober 
Vandaag was het een geheel vrije dag zeg maar. Na het ontbijt 
moesten we ons klaar maken voor een tripje naar het strand. 
We gingen met de bus naar the gateway of India waar we een 
veerboot naar het eiland namen. Dit was een leuke vaartocht 
met een quiz, muziek en gezang. Eenmaal aangekomen was er 
een kleine uitleg over wat we allemaal konden doen. Toen kon je 
nog wat eten als je wou en zijn we gaan zeilen. Eerst ging ik op 

een gele funboot, dit is een klein bootje met één zeil. Dit was 
onwijs leuk omdat ik en de Engelsen elkaar aan het kapseizen 
waren. Daarna ben ik nog wat wezen kajakken en toen was het 
tijd voor de lunch. Na de lunch moesten we even wachten tot het 
reddingsteam was uitgegeten voordat we weer mochten zeilen. 
Dus speelden we wat cricket. Daarna ben ik gaan zeilen met een 
één-zeil catamaran, dit was echt leuk zeilen. Zo’n bootje moet ik 
ook hebben. ☺ Na een tijdje was het uit met de pret. Het was tijd 
om terug te gaan met de boot. Ook dit was weer een leuke trip. 
Een maal terug op Jahwahr was het douchen en eten, ditmaal in 
burger. Na het eten hadden we een demonstratie van elk land 
van zijn exercitie. Ook deden we met iedereen samen exercitie, 
dit was een grappige vertoning. Daarna was de dag voorbij. 



Dag 8: 26 oktober 
Vandaag is de dag van de regatta. Na colours en ontbijt was er eerst een korte briefing over hoe de dag zou 
verlopen. Het begon met zeilen alle drie de klassen tegelijk. Hierbij won mijn team twee onderdelen de 420 
en de cadetklasse. Hierna was het zwemmen, maar hiermee wonnen we helaas niks. Daarna was het tijd 
voor de lunch. Na de lunch begonnen we met kajakken, dubbel en singel. Hierbij wonnen we het kajakken 
single. Daarna was het roeien dat we wonnen. Daarna was het 10-mans kanoën en hierbij wonnen we ook. 
Na wat vrije tijd zwemmen. Daarna was het omkleden en tijd voor het avondeten, maar hiervoor was eerst 
een prijsuitreiking. Daarna was de uitwisseling voorbij. 
 

Verslag Ben Flinterman. 


